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Konle-Pii -O Clero Seiulap Pofhi.z
Suexessor da Veneravcl Irmendade

dos Clerigos Pobres de Lisboa

0 derlgo d'ordens sacras, que desejar alistar-se n'ete Monte

.0. deve enviar ao Rev. Padre Alfredo F.lvlro dos Santos morador

..» Avenlda Fontes Perelra de Mello. 41, Llsboa, os segulntes docu-

•tentos:

—1.' Certidão d'edade, devidamente reconheclda por notario.

—2.' Dois attestados, ou declara^ôes medicas juradas e reconheddas

por notario, em como não sofire de molestia actual, ou habitual (pa-
■avras textuaes).—-3.' Attestado, ou declarafão jurada, do secretario

_la Camara Eccleslastlca respectiva, ou do Vigario da Vara, Arci-

i 'este, ou Ouvidor, em cotno está no legitimo exerclcio das suas or-

dens, exerce o cargo de...e não está inci rso em processo algum
•c.leslastico ou clvil.

Os documentoa podem ser em papel commum

Se o clerigo residir na Archidiocese de Rraga, principalmente
no concetho de Braga, deve dirigir-se ao Rev. Padre Arnaldo Carlos

Lamas d'OHveira residente na rua de 5 de Outubro, n." 80 em Bra-

ga, ou ao Rev. Padre Leonel Aragão Dantas de Sousa, morador em

Laranjeira, Mongão, se residir no concelhode Moncão; ao Rev. Pa-

di_ Domingos Aflonso do Pa^o, capellão da Misericordia de Via-

na do Caslello, se residir no concelho de Vianna do Castello; ao

Rev. Padre Manuel do Costa Freitas Reis, se residir no conce-

|ho de Famalicão ; ou ao Rev. Padre José Antonio de Campos Ju-
nior, parocho de S. Vicente de Aijubarrota, se residir i.o concelho

de Ai < ba-a.
Os - ■■" :'o evs. Padres são socios correapondentes do

Monte-Pio ; pr stam todos os es-larecimentos, facilitam as admis-

íôes, recebem _s quotas, pagam subsidios, etc.
Este con.de subsidlo na doun<,a, suspensâo e lalta de colloca-

iko; paga visit ;s medicas aos socios residentes em Lisboa e nas ter-

ras em que re_.._lrem 20 sooes; dá 10 escudos para operacôes cirur-

yicss, ou conf _ encias medicas e 10 escudos para auxilio das despe-
tascom proc_ sc» ecclesiasticos ou civis; todos podem celebrar n_

canelia do ja. ..o sito na rua numeio j, do cemiterio do Alto de S

irfio; faculta a llvraria aos socios, que a desejarem consultar; tem

dlrelto a comprar para si e para as suas fatnilias medicamentos me-

ibores e com abatimento de 20 p. c. nas pharuiacias mutoalistas dc
Ll-boa; todos têm direlto a ser sepultades ou depositados no reter!-

do lazi.'o. etc.
Cuncede o subsidlo de vlnte e clnco escudos e mortalha para o

roi_T_| dos soclos resdentes em Lisboa, e o de vinte escudos para o

dd_.__1 dos soclos residentes t.ra de Lisboa.
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CRHONICA DA SEMANA
De relance

■<m

0 pé do seu bercinho, por acaso abri

e reli o verso do poeta querido que é

Correia d'Oliveira:

tram dois . . . Mas vae um dia

Foi por .11 i a Alegria,
Que passa de quando em ver,

Parou, enlreu . . . Nío sei bem!

Ouviu-se a palavra:
—Mâel—

Eram dois; r.cáram Irei.

I depois aquella falla da gaze do bergo:

— 'Como a bruma, amanhecida

Por esse horizonte fora.

Tambem eu vélo uma aurora,

Tambem eu guardo uma vidal'

Quasa instinctivamente, com o ardor de quem

procura a voz,' já escripta, das aspiraijôes do co-

ragão, vim a repoisar o espirito n'aquellas dôces e

profundas meditagôes dos Caminhos:

Caminho dos pequeninos,
Eil'o vae, de abraco a abrnfo
Do refiafo para o collo,
Do collo para o refafo.

Eu disse a ferra:—o (eu seie

Quando estreméce mais fundo?—
— 'Quando um meniao em seus passos,

Come;a a andar pelo mundo . . .*

Feehei os livros... N'esta manhã de sol,

Deus a.ariciou a sua pequenina fronte. E' anjinhø
como o povo diz. E o nosso coracão repousa n'eĸ-

ta cerleza consoladora de ehristãos, a quem a voz

d'elle, em titubeios, tem o poder da luz que jnrra
sobre as almas, do luar que tonalisa c emhíilla

a fluidez doa sonhos santos do cruzeiro abencoan-

do o« lares aninhados em redoro poder de encher

sô por si a casa inteira em que nasceu, para a ale-

gria e para a paz.
Com Deus vá,— como dizem os pescadores da

minha terra á partida dos barcos para o mar e que

o meu benévolo leitor perdôe o desafôgo de um

eoragão, elle que n este logar tem intrevisto san-

tos outros!

. . .Mas apora hesito eu em rMigar esta aber-

tura da chronica no prnzaico desenrolar da vida

que me cérca, e na qual quiz a minha attitude de

soldado da causa de Deus que eu fnsse dentro em

pnuco, a par de pae de f-imilia, um pae da patria\
Não descerei á ndicularia decontaro queein mim

é simultaneamente rer-eio e vontade de ir defron-

tar, como todas as p"brcs armas que pos.úo, em

novos bastiôes, o inirnigo
—e*se intmigo bifronte

ora de arrancos de tigre, ora de colleampntos de

cobra, >ncantamentĸ agasalh_da por muitos. Não

d__eonfessarei pnrém, que profundamente rna

pungem as reflesôns que os acontecimentos es-

tâo suscitaiido. E' consoladoc sem duvida, este ei-

peetaculo de um clero que se rebélla contra os

seu» dominadores de 90 annos de regalismo, ati-

rando para fôra do pescoco a eanga caciquista, re-

solvido alfim a tratar de si trataodo da liberdade

da Egreja e das populacôes que pastoreia. Fixe so

bem no esperito que isto é verdadeiramente novo

em Porlugal. Deide o nuncio Jacobini quantos e«-

forcos e tentativas para organisar os catholicos •

fazer assantar no parlamento representantes seus!

E nenhum d'ellet, cuja maior parte foram feitos

sob a realeza, teve a coroá-1'o uma representagao

parlamentar como a actual, conquistada por et-

forgo proprio, a despeito de chapeladas e outras

tricas eleicoeiras usadas contra os catholicos por

inimigos da direita e da esquerda.
0 cacique já estreméce. Chama elle ao Centro

uma gréve de padres e esta designagão fácilmente

se comprehende dcsde que se recorde 'jue a b se,

a escôra do i.acique tem sido o abbade da frégue-
sia. esquecido do cargo que frue, da batina e da

•olta que véste, da missão superinr de que está

investido. 0 cacique estreméce. Lôgicamente, o

cacique guerreia o Centro. E' o seu peor inimigo.
Por isso penso e tenbo affirmado que a primeira

consequencla da extensa propaganda do Centro

será, depoi s da reconquista das liberdades reiigio-
sas, uma depuracão dos c stumes publicos. Rom-

pendo e quebrando o velho equ'librio rutinário

em que elles viviam, a gréve dos padres será a

gréve da honra politica pnrtugueza comra a ver-

gonhosa tranquibernia dos prupos e dos bandos.

Foi este o aspecto confortante da ultima lucta

eleitoral. Mas infelizmente elle não conseguiu ain-

da nfuge tar os temores que um outro nos provô-
ca. Resalta elle do contraste entre as multidôes que

saûdaram Sidnnio P les quando percorreu o paií

apoz o seu triumpho e a massa doe'eitorado que

lbe deu o voto. Representou el a uma grande mai-

oria n'um paiz de abstencionismos inventerados,

bem sei; mas traduz de egual forma a falta df energia
civica que transforma nas afirmacôes praticas e

decisivas da politi«-a as acclamacô s das turbas.

Ern outro paizde civismo mais acendrado as urnas

teriam recebido em 28 d'ahril o voto em pezo de

uma populagão inteira. . . Quando as gnzêtas iam

afalando ao eleitorado, que a rbstengão era um

crime, ellas tinham o justificado mêdo de que o

conselho fica-se desatt. ntn. Era com isto que de-

c^rto contavam os partidos republicanos retrahidos
das urnas -esquecidos de que a abstencão monar

chica de séte annos não déra outro resullado do

que uma maior estagnagão da consciencia pubiica,
charco onde vieram patinhar as desarvo adas am-

bigôesdos quadrilhoiros, e refartar-se a voracidade

dns apaniguados pobretair-as hoje ascendidns a

appressadas riquezas. Ah ! meus amigos que a his-

tnria é na verdade o perpe'uel recommencement\
Leiam me esta descripcão da sociedade cndinhei-

rada que Napoleão teve de varrer no consulado :

« . . . Ei.tre os parvenus da espéculagão e dos

fornecimentos, é sempre aenorme labarôda de lu-

xo; un luxo apressadn, precario, demasiado novo;

um df-bnche de doirados, uma decnragão no ulti-

rno e-tylo; uma profusão de bronzes, marmnr^s
alabastroa tripê , urnas, estatuas; todo o pcstiche
greco-romano. A' sua mêsa, conversarão rasteja,
anulla-se; o gosto pelas coisas do espirito foi subs-

tituido pela poixão do gôso, no sentido mais bru-

tal de termo, de comer e empanturrar-se. Paiéca

que em París as salas de jantar substiUiiram oi

salôes . . .A gente que amoaenda nos nov s ricos é

raais uma multidão que uma sociedade. Como noi

bailes de f<5ra de barreiras, é uma turba, afectando
agora maneiras, pretendendo o ak_, que se faz

contra-revelucionaria pjr vaidade... E oa verda-

deiros nobres que voltam do exilio, os eraigrados
que recutram, toman n'esia gente a sua propria
caricaturan.
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E' perfeito ou não, o retrato?
Tiontem um joalheiro dizia-me: — Fallou-se

por ahi no collar de nove contos. E todavia eu já
vendi desde janeiro seis de doze ! . . . E fica-me o

barato nas estantes. Porque se o povo tem hoje o

horror ao caro, essa gentinha da maré nova tem

positivamente o delirio do horror á barateza . . .

0 joalheiro era meio-psychôlogo. A faiscaijão
das pedrarias devassa lhe ante os olhos, como a

fulguragão do radio, as entranhas dos freguezes.
E o certo é que estamos ha dias sem carne e

sem batatas. 0 povo roga pagas, ao -^aoer que os

rigores das aucloridades resválam sobre a coiraca

dos agambarcadores.
—Não ha rei edio . . . dizia-me ha dias Spada.

s

—Ha. M .rdedura de cão, cura-se com pello

do mesmo cão ; o melhor guarda de quinta é o

gatuno. Ponham lá a mandar n'isto, um grande
commerciante, honesto e sabedor, 9ue compre e

vendabem, figurando o Estado de arm azenista que
.efti de dár os generos o mais barato ao publico . . .

—Tambem, é essa a derradeira experiencia
n'um paiz onde o sapateiro toca rabecão.

E quando depois fallamos das dificuldades e

fadigas que devem causar aos dirigentes honestos

a diregão d'esta barcaca e contei de um que está

morto por ir para as camaras a fim de descangar,

Spada, rindo, recordou :

—Homem ! então é como um pobre que aqui
houve, que de tempos a tempos andava morto por

sêr prêso para se remendar!

F- V.

NA PONTE DAIN-HEIL

«

Lavadeira dos olhos sombrios,

Lavadeira do Poníe d'Anhel,

Como lu, n'estes dias tão frios,

Pôes a roupa da côr do papel,
Ou das velas d'oquelles navios

Que finham quarfel
Nas boccas dos riosl

Como fu tanfas nádoas branqueias
E não limpas

—tão n.grol
—

esse olhar

Que. se a muilos dão doces ideias,

Me faz medo e vontade a chorar!

Como f'u. que desdenhas das feias

Porque és modelar,

Horror sô afeiasl

Como és linda e, afinal, tão hedionda

N'esse olhar, n'esse gesfo que observo I

Como és alfa, genfil e redonda,
Mos com manchos de figre soberbo,

Mas com curvas, fraicôes, como a onda

Que o fel mais acerbo

Nos rolos esconda!

Nado dizes. Curvoda no a?ude,
Tu nem canfos nem fallas á roupa :

Impassivei d orgulho e saude,

Teu olhar apunhela, é umn choupa,
Uma seffa, uma lan^o bem rude,

Que mafa e não poupa

Talvez a virfude.

Mas, se a Dor é que faz, da Bellezo,

Esse gelo que choca e repelle,
Pôe a prece a amparar a frisfeza,

Lavadeira da Ponte d'Anhel . . .

Assim fria, ossim forva, és a preza

Do mais negro fel,

Do fel que não reza.

Nôo odeies a gente que passa

Sem fer culpa no mal de ninguem,

E, se o guerra o teu noivo ameaca,

5e elle soffre na Fran^a, vê bem

Que, por grande que seja a desgraga,
Na Dor é que vem

De Jesus a Gra^a.

Não te pejes das lagrimas, ora I

E essas nôdoas de negra poixoo
Hão-de dar-fe reftexos de aurora,

Cada nôdoa um piedoso clarão,

Nío confenhas a Dor, que devora

Todo o coracôo,

Se a alma não cnoro.

Tu bem vês como o oguo allivia

E branqueia esso roupa que bafes . . .

Pois o íogrimo laval o ogonia.

Foz immensos. consfonfes, resgafes,
Afé muda o maior nosfolgio,

Angusfias, combates,
Em fé, energia.

5e o feu noivo morrer a lucfor,

Seja o pronfo sem odio ou moldade

Rezo e choro com puro saudade

Que converfa e»sa alma em olfor.

Nunca deixes de fer coridode,

De perdoor. de amar,
Com sinceridade.

Lavodeiro dos olhos sombrios,

Lovadeiro do Ponte d'Anhel,

Åntes sejam feus olhos dois rios

Que punhoes embebidos em fel,

Venenosos, sinisfros e frios,

Da côr do popel,
E, ofinal. sombrios.

Ail serás bei_ genfil p.nifenfe,
A rezar e o choror com tern.ro,

5e o que fozes ohi
no forrenfe

A' roupinho de côr mois escura.

O fîzeres á olmo gemenfe,
Mas hoje lão dura,

Que fax medo á genfe.
,/oíé Agostiaho.
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XXXIII

De Frey Gil da Soledade.

BORESSO DA FALPHRRA.

|M principios doseculoXVIIl vivio nôoseion-

de um P.* Coefano do Rocho Coelho, no-

turol da cidode de Lomego, amigo das

bellas-lefros e um tudonado brégeiro. Wma

e oulro coiso ficou oftesfodo no livro mo-

nuserifo que em 1723 compilou, e que fenho presente por

obsequio do seu dono, o meu venerovel vizinho e omigo

dr. Årthur Lesso de Carvolho. Chama-se o livro: MIMO

DE CURIOSOS, colhido do åmeno jardim da Poexia.

E' um olbum em que P .' Caefono do Rocha Coelho

guardava as flores de seu agrodo, que ia colhendo _o

omeno jordim do Poesio. Ho oli de fudo: desde a» poe-

sios misticas afé ás de mais desbrogada obscenidode,

que so pode surprehender e quem não fiver manuseaJo

os livros do5 lifferafos do Renascenco, que o nío foi s6...

dos ieffras pagãs. Uma edicão qae possuo dos obras de

Angelo Policiano (edic. de Lyão, 1533) no 3,* vol. fem,

por exemplo, uma das mois porcos poginos que se fem

escrifo em bom lefim, seguido de Hymnos moviosissimos

á Virgem Sonfissimo:

O Virgo pruJenli»sima,

Quom coelo missus Gokriel

Supremi rcgis nunfius

Plenom fcsfafur grafia

Reavisfemo-nos com P/ Caefano, que ho quosi
dois seculos compilove o seu olbum de emenidodes, on

de iremos solhendo olgumes pora esfes serôes amenos.

O grosso volume devio eonfer 55Ô poginas (nume-
rodas sô os direifes, de 1 afé 279) mos folfom infelis-

meife os que iom de 199 ofé oo fim. Confro o onnun-

ciodo no frontispicio, ho oli tombem flôres colhidos no

ameno jardim de Prosa. Comecaremos até por esfo,

pondo em confronfo uma serie de conselhos jocoserios

dados no seculo XVIII, com oulros dados no seculo

XIX. E se sobrar pachorra, confronfaremos uns e outros,

com os de Isocrafes, velhinhos de bons vinfe e frês se-

culos . . .

No Mimo de curíosos de P/ Coelho, pag. 190,

lê-se esfa pe^a em que modernizamos a orfographia:

Imtium sapienliae esl limor Domini. efc. •

Advertencias e documentos que deu um Tio a um

sobrinho a quem muito amava

I-—Sobrinho, já que occupais o lugar de filho não quero íal-

lar ás obrigacôes de pae. Não é de despesa que espero me agra-

defais, ma; a cria(âo e instruccão que aqui voc dou. Os bena não

são muifos; porém melhor heranca é a perfeicio que o cabedal, por-

que o saber ser homem domina a forluna e o ser rico sujeifa-se

a ella.

2.— Supponde que lahís a governar-vos e que enlrais B-J

confusôes do mundo, sem saber por onde vos encaminha êsle papel.

_.

—Primeiramenle não converseis nem acompanheis com pcs-

eoa tão inferior a vás que deis nota; porqua a companhia informa

a amizade e esla é enlre eguaes; nem lão sĸperior que cuide que

vos honra ou se entenda que vos quereis honrar.

4.—Não moreis junto i fonte por ser o cenlro da murmura-

_«o, registo daa vidas alheias, passa tempo dos ocioios e imprensa

de testemunhos, cama de mentiras, oculo de ver ao longe oi me-

rccimentoi t da perlo as faltas, argumento dos Paes, cerleza dos

avôs, balanca do que gasfaes, imquiridor donde e haveis, o qae

foafes, o que sois, o que ha de ser deĩvôs.

5.—Se podérdes nêo casar é grande favor do ceu; porque

ainda que o ser marlyr é grande merecimento, consta, que muitoi

enfraqueceram á vista do marlyrio sendo mementaneo—e os mo-

■entos d'êsfe são eternidades, remedio de seus males o mal maior.

Ållega Jacob por merecimentos servir quaforze annos a Rachel, for-

mosa e modesta; e vôs haveis de soffrer quatorze quatorzadas a

uma volunfaria e descomposfa, ein cuja conquisfa ou haveis de per-

der a honra soffrido, ou a vida brioso; porque no descuido se per-

de ella, no cuidado vos perdeis vos; se a esfimaes, damna-se, se a

deiprezaes, vingn-se.

6.—Mas quando seja vossa sorle casar por nenhum modo se-

io com mulhcr que esfeja ou estivesse em Recolhimento ou Moslei-

ro; porque mais valc ensiná-Ia, que ella ensinar a toi; que em elle

lem o nome de Recolhida, em aua casa o Recolhimento, As razôei

desta ratão "é melhor esquece-las que falá-las e é inferno na terra

experimentá-las. „

Eu sou fenfado pelos nofas como o diabo pelas

almos. Åqui, não resisfo a uma breve nofa.

Allude discrefamente o fio âs mundanidades que

por aquelles fempos invodirom os cellas das freiros co-

mo ns que descreveu e verberou o piedoso Padre Ma

nuel 5ernordes. Åos que como o sr. Julio Danfas, se

comprozem o descrever e ovolumar a corrupcão dos con-

ventos nos seculos XVI e XVII, enquanfo não orronjo

obro mois serio, que resfobIer;o a verdade nos suos pro-

porcôes e averigue as responsabilidades d'esfa frisfe de-

generescencio, lembrorei, depassagem, que noquelletempo

parece que o corrupcôo, que verminovo fôro, invodiu os

conventos; mab ogoro porece ter-se concenfrodo, destrui-

do_ os convenfos, nos s_lôes. Nofovo Bernordes que no

seu tempo cheirovam os homens e mulheres. Se o bom

orotoriono entrosse ogoro, o cheiror, pelos salôes donde

desopporeceu de fodo o fé, mulheres e homcns, apesar

de fodos os succedaneos caros do alecrim com que se

prefumovem ofé arisfocrofos como o covolheiro d'Oli-

veiro, pedio umo tina de qualquer essencio Pivef ou Col-

gofe pora morrer detinfecfado. . .

Ah! que vingados esfôo os «corrupfos» frodes e es

•corrupfos. freiros do seculo XVIII, com a «purezo»

de corpo e olma que ahi voe! . . .
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"VicLa ĩntensa

POR J. DH FARIA M ACHADO

Augusto Rosa.

xV/IÆRARA quem vive longc dc ludo, na

^___S__ĨB intimidade do seu canlo, esque-

/Ws&j* c'^° e esqu-f-ndo. onde mal che-

_»^__K__) ga o echo da vida c ondc as

alegrias e as desgracas abordam longinquas
como estertores magoados. não ha nada mais

cruel do que a morte inesperada d'alguem,
que sc amou em todo o explendor da sua

gloria. que se venerou c quiz. na inlimidade

da sua alma admiravel e boa. E experimen-
ta-sc enlão. n'uma dôr funda que trespassa
o coracão sacudido. uma magua que con-

frange e uma branda saudade que commove,

e á noite. no refugio da nossa meza de tra-

balho. entre os nossos livros c as nossas

recordacôes. que fallam alto e commovidas

d'esse passado, magnifico ou angustioso em

que esse alguem teve o seu quinhão de pra-
zer ou de dôr. perante os nossos olhos de-

senrola-se como no fílm corredio d'um cine,

o turbilhão das nossas saudades, das nossas
vivas lembrancas do que fomos afinal e mes-

mo, sem quercr, embora a indifferenca do

tempo tenha lancado, já, a sua nuvem d'es-

quecimento. as lagrimas saltam e a alma cho-

ra, chora commovida, por esse alguem.
Má sina a dc quem vae a meia encosta

da .ida e se relancea os olhos para traz,
1

sô lobriga cruzes náo de calvarios pcrcor-

ridos. mas cruzes de cemiterio, divisas rcli-

giosas de campas, onde dormem já o der-

radeiro somno. quer, amigos, companheíros,
esperancas e illusôcs I . . Má sina !

Augusta Rosa quc agora dcsapparece
cm plena fulguracão do seu grande talento,

ortista admiravcl, d'uma raca nobilissima de

genios, foi alguem no nosso passado, c o

scu nome querido, marca mesmo, uma étope
feliz na nossa vida lilleraria. Foi ellc quem

sollicito e alvorocado, abrindo os bracos ao

rapazelho ousado que vinha luctar, marcou,

ensaiou, valorisou emfim, com o seu carinho

d'amigo e com a sua proficiencia de mestre,

a minha primeira peca de theatro.

Ergue-se por isso para mim todo esse

passado alegre e fugidi > que lá vae longin-
quo esboroar-se na bruma inexoravel do tem-

po e ante os meus olhos, onde as lagrimas
borbulham sentidas, erguem se tambem ou-

tros tantos, que já foram, e faziam ás noites

a conversa amavel do scu camarím. Quan

tos, quantos 1 ? Parece-me vêr, parece-me

vêr, o seu camarim do D. Amelia . . . Lá es-

tão todos chalrando. rindo como creancas

grondes. E' a figura de Garrido. baixo gor-
dote, uma lewlliere que as chocas ainda

não tinham avillado, o olhar miudo. vivo,

um pé no Chiado. um pé no boulevard, sem-

pre triste, (elle que fozia rir todo o mundo),
mas mordendo as palavras d'uma graca sub-
(il ; João da Camara. grande poeta e grande
fidalgo, timido como uma creanca, umo so-

brecasaca estreita apertando-lhe o a caboi-

co, o olhar d'uma docura commovida. es-

correndo por cima das lunctas. as mãos

amarrotando o chapeu ; o pobre Antonio

Manuel. com a sua capa, bamboleando se

como uma andaluza; Eca Leal com o seu ci-

garrinho e a sua inseperavel pecinha ; Bor-

dallo, o meu querido Raphael Bordallo, com
a sua casaca, a sua verve e a sua bronquitc,
o desventurado S. Luiz Braga mascando o

seu inseparavel upman ,- . . . João Rosa, o

grandc artista, ou algumas vezes a voz can-

tante, sempre fresca de mocidade e de ternu-

ra de Rosa Damasceno que vinha lembrar

uma chamada, frizar um detalhe de scena,

que a conversa quantas vezes fazia esquecer!
E sô de mortos falleil . . . Mortos queri-

dos como as cinzas das minhas illuôses, das

minhas esperancas, que morreram no seu

outomno de desgraca I !
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So por isto a personalidade de Augusto
Rosa marcaria na minha saudade, se a sua

falta insubstiluivel no theatro portuguez, me

não fizesse deplorar sentidamente, o vacuo

profundo que se abre. como um precepicio,

na arte nacional. Aclor de grandes recursos,

com uma mascara d 'uma mobilidade extraor-

dinaria. tão cornplexa e tão perfe.ta, que foi

objecto d'ũm trabalho de psychologia-clini-
ca, d'um medico illustrc, ho.nem de socie-

dade, culto e assimihdor, conhecendo a vida

em todos os ?cu5 aspectos e detalhes. nin-

guem como elle imprimia mais verdade, mais

colorido, ã personagcm em que se encarna-

va, galhardo e q'jixotesco, trespassando pa

nache a capa goliarda dc Bazan. simplcs e

magnifico no mundano Sepfmonts. Fez o des-

quife com delifadeza, com finura e teve epo-

peiã, galhardia, no Conds d Abranches do

Regenfe. Cada trabalho seu é uma creacão

inconfundivel porque em todas a_ suas per-

sonagens elle soube imprimir sempre, sem

desequilibrio da contexfura moral da figura,
uma nota pessoalissima, que muitos aponta-
vam como defeito e que, sendo o sello do

genio, constifuia a sua melhor qualidade.
Pobre Augusto Rosa! Venceste, trium-

phaste e tiveste ainda a felicidade suprema

de morrer triumphando, porque foi em plena

fulguracão de talento que a fnorte te foi ar-

rebafar á scena onde brilhaste inconfundi-

velmente. Deus, enchendo-te de talento, deu-

te ainda na morte o derradeiro beneficio—

evitando que a velhice te fizesse retirar . . .

E so os homens de theatro comprehendem
o significado amargo d'esta palavra cruel . . .

Que agora te dê o eterno descanso, meu que-

rido amigo ! . . .

Augusfo Roso no Napoieão do Madame de

3, Gêne.

ĸ.

A HlUStraiJãO CathOlica querendo render _ma justa homenagem aos soldados portuguezes,
mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros nos campos de balalha d'- Franca e Africa vem

por esfe meio rogar aos seus Ex.ms assignantes, collaboradores, correspondentes e lcitores o

obsequio de conseguir das familias destes herois as suas fotografias para aqui serem
'

publi
cadas n'uma pagina a i$so sô destinada.

Restituem-se as fotografias apoz a sua publicacão.

AO LEITOR

Depois de lido enviar este jornal á fun-
ta Patriotica do Norte (Pat^os do Concelho

—Porto) a fim de esta o mandar para os

nossos soldados do «front» .
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Exercicios de artilharia

««-?■ ■■■-*> -

. .„

A insfruc<;ão de biveque
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1 —Ponfe sobro o rio

Affîfe, junlo oo convenfo

de Cabonos no fre-

guezie de Affife.

Phof. Tancredo Dias Vionna.

2—REGUA. Tronpor-
londo agua do Corgo.
Phof. Miguel Monleiro,

3— Ponfe sobre o rio

Covodo em Barcellos.

Phot. Tancredo Dias Vianna.

4—REGUA. A pequena

pasloro.
Phol. Anlonio Teixeira.
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Querra Europeia
\> v ne, . ^r^^^^^

ĩ'^wtv/.J'gíW"- 'pinxfn®*::-!!-*!

i

/

Soleiman Bojá Rifoda. chefe da (riba Billi, aos ^eiv._,os dos

Turcos, morfo pelas forcas arabes <_io rei Kedjîaz

Lenine

celebre agifodor russo

O principe Rupre.h! Ja B.v.era cujos

tropas efacam os lir.iias de Amiens

e o 5.1I.T pcrluguez

Op'incipede Parma exami nondo dum _ufon.ovel o bombardeamenio dumo olde.a uali.ne
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Oi novos dirigÍNtis inglczes
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A cavalaria indiano que opera em Fronco
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Palestra de arte
Uma excursão artistica a 5ar>tiago de Compostella.

ORNES. Esta<;ão ferminus para Sanfiago.
D.senb-rqutmos. A chu^o conlinua. o ca-
ininho que leva o cidode e>tá Iransformado
num verdadeiro lom .<;..!. Por enfie o bru-
ma ovistam-se a_ forres Jas egrejas, e _ obre

■■*'<>:.. V _■ '■, V '.
"

\ ..' ■■' _.'') 1*> ..
'•

- Tl_

"»* y': v'.v-"

Fochada pimcipil do Basilica composfellano.

(udo o mogesfosa cupulo do Basilico do Sonto. Não se'

porque, sempre preferi um fempo chuvoso para visif-ir

monumentos onfigos. Porece que o luz rsbalida foz

resolfor melhor o velustez dos muros, parece que o

chuvo ovivondo os cor.-s dps pedras e musgos faz

sobreiehir os rt-levos que os odornam. parece oté que

ella obrigando-nos o recolher para denfro do edifi-

cio. inspira na almo oquel-
lo sensacôo de proteccôo

que edilicios ossim deviom

inspirar na edade medio.

Deixadns ns poncas

bagagens no hofel. vomos.

descubrir o cominho . fe

ô Cethedrel. Recusemos

guios, poro não perder o

prozer que se scnle em

achar por nôs mesraos ca-

minhos e coisas novas.

Esfamos na pra<;a da

Imacula 'o. Em vez de en-

fror no Egrej _ demos o vol

fo em torno della para f«i

zer idea dos sms dim-n-

sôes e especfo exterior. A

frontario principal é moder-
na, esfilo barocco, florído.

Felizmenfe não foi demoli

da a fachada onfigo, mos

simplesmenfe encerrada na

nova. As escados da por-

(• principal sôo disposfas

Porla Sanla da Basilica composttllana.

de modo qne pfrmillam ver bem es procissôes. A

port-. da praca das Plnterias. e da prôc.i dos L tlerarios,

o Porln Síinta dos Juhilcu-. lodes elUs leem edornos

e esculpluras entigas, ciproveiladas quando foram refeilas

Porfa lateral da Pra<;a dos Plcferios (Posilico composlrll .na _
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essas entradas. . Vê se logo que tudo. no con iiuccão

do leu.plo, obedeceu o torna-lo o m-ns com nodo pos3i-

<
'

paro o movimento dos peregr.n >s Por isso multipli- Ai.

A B.isi

caram se cs poi..is nor i-so

omplo p it.-im-ir, qu . si un.i p-

por i->?o se d.u ao in f-

.1 visla .1

rlispoi'-s'
.,; 1 .•. i .

rn •-> io f

K.ÍJ .luí Lill.

inii> rlfllr-is um

il'Sí'-ti vir r.-s-

o ...-uieMa dis

em Compostella. Elegante é a capello dilo do Commu-

nhão. cir.ular, ricamente ornado de marmores.

lyu ■onlcriam-se nella os graus universitarios,

depois do exame fmal que se

fozia no capella das Reliquios.

Originol é tambem a dedicoda

ao Santo Christo de Burgos,

em forma de cruz grego.

No oulro nove esfô o co-

pello de S. Fernondo. o dos

Rcliquias que volfnremos
o vi-

silar meis delidamente,-^. so-

crislia, e o fonle bapfismol,
bem como o logor onde se

senlom os penitencieiros do

Catedrel, com faculdades em

ludo eguaes és das grondes
besilices de Romo.

No muro do coro, fron-

Itiro é porla da enlrada esfá

o filtar <in SûledaJ lambem de

prafa, tambem churrigueresco.

Nos intervallos das varios co-

pellas os confessionorios, fen-

do indicado por cimo o linguo
em que s. pode fallar: Pco iin-

isua Jtalica, Pro lingua Hun-

qaricti, etc. Tambem eslá ohi

o Pro lingua Lusiíana.

ao nltar môr para admirar
Vi." jora de no

pirar

p.isi(,íĩo que se encontra mais fre.>.ieni.'inenfe nos

gi-.mrles sancluarios de peregnnos. tntr.mos tombem

nôs e vamos nnfes de tu i>> prestar homenagem oo

Polrono do Hespanha. ajoelhando humildemente nes-

sas lat.es, que foram beijadas pelos devotos que de

loffls as pnrt-'s do mundo affluiam a Compostello.
Lembremo-nos da nossa Rainha Sanld Isabel, que
vrio a Smiliago oRerecer ora<;ôes e prendas; desfa3

ainda hoje se con_.erv_.ni algumas e preciosas.

Depois. silenHosnmente, recolhidamenfe, vamos

percorrendo a E'_.rejo. Comecemos pela charoln, qu^

lornea o nller-mor Todn ella eslá adornada de ca-

pellas, de frnco valor arlislico. mns de pr. ci isis .'nias

recorda<;ôes hisforicos. A capella de N. S. D ■• P. ..-,

lembra nos a piedosa lenda da apociric.î'o da Virgem
a S. Tiatjo, em Sarego<;a. A imagem é um. repro

■

duccão da do Sanluano Saragocano. Admiremos o

efTcilo do zimborio. das abobadas das ebsides. das

pilaslras que sustentam as abobadas dus naves, as

nervuras das ogivas 1-fer-es, os triforios que se

abrem sobre o nave centrol: ludo produz uma impres-
sôo de magesfade, fudo falla de grandeza. A menl':

repovoa essas naves, de milhares de pereqrino -■, ouve

o susurro das mulfidôes bulicosas. ouve os cnnficos,

as preces, os invocacôes que se erguem deanfe do

fumulo do Sanfo. A riqueza do alfar-môr. nrf. .tica-

menle fnl'findo lemb-n o que dizia Zeuxi-: Não po-

dendo fazer coisa bella, fizesfe-la rica. I'.s-a riq'j-za
mosfra tambem a exhuberencia da devo<;ão. TuJo

parecin pouco a esses fervoros is chrisfãos p_rn

mosfrar pra!'.' _mente, ao santo, o amor que senliam

Porisso accumulavam riquezas, sem affender ao bom

gosfo, Figuera. aucfor do relabulo do ellar-môr. em-

pregou mais de 500 Irlos de prata p_ir_i a chapear a

sua exfravngante obra.

O côro ergue-se no meio da nave c.n'rol. cos-

tume friste que st inlroduziu nas catedraes hesp-.-
nholas. concorrendo para quebrar a harmonia dos ma-

gestosos vasos architecfonicos. Nas naveslaferaes lam-

bem se abrem capellas preciosas. A da corticela parece

dafar do X seculo. Tem adornos inleressantissimos, nos

portaes. com figuras esculpidas nos capiteis. Ella ser
-

Te ainda hoje de parochia dos esfrangeiros residenfes

n
'

.

n i'C.

H j'«simas

A.-OSli'IO, os

iue pendem deanle do imagem

esfandirles hisloricos que se

Inlerior da B_sihca e do Allar da Soledade

veem depf-fi'dados por cima das bancados dos conegos,

e a nvqu.no eslranha que serve pora se penduror o

iainoso Bo'j-1 umeiro, (uribulo gigante, efc.

(Continua) Agnus.
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HVRARIÂ QRUZ
BRAGA

TeJephoDe d»* 29 Telegramas:—CRUZ LIVftARIÆ

Casa fundada em I88S

EDITORA das obras do celebre hidroterapista Mgr. Kneifp.
EDITORA de muitos livros adoptados no ensino primario, normal seoun-

dario, especial e superior.
EDITORA e proprietária <la Cole(,ão Sciencia e Religião.
EDITORAdelivros de piedade—Centeihas Eucaristicas, ĩivro de Oracôes, eto.

Completo sortido de Papelaria objectos de escritôrio—Utensilios e modelos

para desenho e pintura—Agencia de Publicacôes.

(S^—

OKFICINAS -..

DE

(_.
<_y-

Gsculpiura enj J/íadeira
JPI__>J T"_T-E___-_.

Teixeira Fanzeres
F.UA DO SOUTO 154—BRA6A

N'e.tas conhecidas officinas. executam-se com a maxima perfeicão, imagens desde

a miniatura ao tamanho natural. Esculpturas com magnifica piníura. Tem sempre em de-

posito um variado sortido de imagens, bem como banquelas. douradas. belas automaticas,

jarras. sacras, sancluarios. crucifixos e outros artigos religiosos. Encarrega-sé em todo

o paizdealtares. tribunas, decoracôes em qualqucr estylo, e de todos os trabalhos perten-

ceates a este ramo d'arte.

Perfei^ão <_» r.i_lc_©_: _m ____.<_-

precos njodicos i'.y

^.Q

Contra riscos de guerra ferresfres

e mantimos. gréves, e fumulfos em mobilias

e ediûcios parficulares, segura a Companhia

Luzo-Brazileira de Seguros

Séde — Lisboa. Largo S. Julião

1Qu2.°—Tel. Exp* C. 2961. Tel. da Direecão:

C. 2657. Banqueiros: Pinto & Sot-

(©-Maior. — Agente em Braga. Amares. Povoa

de Lanhoso. Terras de Bouro e Vieira

Gabriel Maia h

Luneta de ©ĸr.
Oficinas de e-culptura, encadernac_o e conc_

tos de imagens, batinas e vestes sacerdot •'■..

Artigos r.ligiosos, imagens. paramento* Har-

moniuns, oculos, pincenez, binocul .■-, cut. lar.a,

optica e artigos de phantasia.

flurelioĩĩîonieiro __ C.a
Hua tio 0-.vi-.or, -t.* 123

C ixa poa.al 1588—RIO ___. JAHEIRO

Tetephone 5593, Norte

-lllustratjio Gfetholica* vende-se nesta casa,

Numero avulso 300 rs. (moeda br. z lelra) m



Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos

Padre ViIIela $ Irmåo

(Joaquim Pereira Villela)

Este antigo Escriptorio de Negocios Ecclesiasticos
e Civis, encarrega se de todos os negocios dependentes

das reparticôes ecclesiasticas de Braga, Nunciatura Apostolica
e de Roma, taes como processos de ordens menores e sacras e sems

respectivos Breves, licencas para casamentos
com proclamas ou sem elles, dispensas de parentesco era todos

os graus, que a Santa Sé costuma conceder, justificacôes
de baptismo, casamento, obito 3 de estado livre.

Breves de reduccão de legados, sanatorias, em geral quaesquer
Breves Apostolicos, e tambem dos negocios dependentes
das reparticôes civis, judiciaes e militares em relacâo com

os negocios ecclesiasticos, o que tudo é tratado

com sunma brevidade e maxima economia.

__r_.t__ aneæan aomenmo ecripiorio .. -__ •_ iypographia
a rapot", denominada don <Êtíchondo Jãinho. e o/ficina*

de encadernacão onde Hão eæecuiadon

quaenquer trabathon, cotn maæitna rapidez, perfeipéio,
e economta. ,

Toda a correspondencia deve ser dirigida para o respectivo escriptorio ao

9: Wllela $ Irmão

88—RUA OOS MARTYRES DA REPUBLICA—91

(Antlga Rua da'^elnha)
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